JESUS É O CARDÁPIO DE VIRTUDES
PARA TODOS OS ESPÍRITAS
inShar e1

Propaga-se colericamente nos
meios de comunicação, mormente na Internet, e temos recebido
diariamente mensagens enfurecidas de condenações contra Chico
Xavier, Divaldo Franco, Emmanuel, André Luiz, Joanna de Angelis,
FEB. Evoca-se com “tosse comprida” o imperativo do CUEE –
Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Tais iracundos juízes
(maníacos antirrustenistas, antifebianos) impugnam a legitimidade
dos temas abordados por Emmanuel, André Luiz, Joana de Angelis
e outros tendo em vista as suas mensagens serem advindas de um
único médium. Pasmem! Os “cautelosos espíritas” vociferam
citações do tipo, “não acolhemos nada fora da Codificação”.
Hasteiam a flâmula de “Phd’s” do espiritismo (com minúsculas
mesmo!), ou seja: certamente “kardequeologistas” com pósgraduação nas universidades das regiões subcrostais ou submundo
do além.
Ora, que alcance teriam os ditados de André Luiz, Joanna de
Angelis ou Emmanuel, com suas revelações, se elas fossem
contraditadas, tanto pelos Benfeitores, quanto pela liderança
espírita mundial? O bom senso nos convida a raciocinar o seguinte:
se um Espírito assegura um conceito de um lado, enquanto milhões
de pessoas dizem o contrário algures, a presunção da verdade não
pode estar com aquele (encarnado ou desencarnado), cuja opinião
é única, contrariando as demais. Isso é elementar, meu caro
Watson! Como diria Sherlock Holmes(1).
Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas, ante o
grande e poderoso criterium de controle universal. Ora, pretender
ser o único a ter razão, contra todos, seria tão ilógico advindo de um
Espírito, quanto da parte de um encarnado, o que não é o caso em

discussão, ou seja, não sucede rejeição na Terra das obras do
Chico Xavier ou do Divaldo. Em verdade as mensagens de André
Luiz, Emmanuel, Joanna não caíram e nunca desmoronarão ante o
movimento espírita mundial.
No auge do desvario, recriam o Controle Universal dos Espíritos e,
para tais diplomados, essa é a única forma de se aceitar, com boa
margem de segurança, os ensinamentos provenientes, sobretudo,
das obras de Chico Xavier. (!?) Por que essa prevenção contra o
“Maior Brasileiro da História”?
Recheiam suas fanfarrices dizendo que apesar de o Espiritismo ter
sido introduzido no país por membros da “aristocracia dominante”,
no século XIX, houve, desde o início, forte junção da Doutrina com
as religiões, principalmente, a umbanda e o catolicismo. Para os
pós-graduados das cerrações, tanto os livros psicografados pelo
Chico Xavier, quanto os do Divaldo Franco oferecem mensagens
que nada adicionam e, até, contradizem o Espiritismo. Empapados
de fértil imaginação e reduzidos de raciocínio, dizem que todo o
processo mediúnico do extraordinário médium mineiro foi plasmado
por um “misticismo” católico, que, imediatamente, os diretores da
Federação Espírita Brasileira (FEB) aproveitaram. Com tal
misticismo, vislumbraram um meio de divulgar um Espiritismo que
fosse aceito pela sociedade brasileira que, então, era católica em
sua esmagadora maioria.
O que está escamoteado, sob essa necrotizante altercação, é, nada
mais, nada menos, o aspecto , digamos, “religioso” do Espiritismo
coordenado pela FEB e tonificado pelo “Mineiro do Século” na sua
prática mediúnica. Tais vítimas da obsessão carecem
decididamente entender que a concepção do Espiritismo como um
convite à prática do Evangelho é , no mínimo, abarcar o Espiritismo
na sua mais evidente missão.
A frequência com que tal discussão tem acontecido, no âmbito do
movimento espírita, é azucrinante e cansativa , estéril e alienante.
Para os tantãs, a postura religiosa , Xavieriana, tem um estilo
cerceador sobre o desenvolvimento do Espiritismo, enquanto
filosofia.(!?) Meus Deus! Quanto pitiatismo!
Tais “progressistas” regurgitam que é urgente fugir do “Jesus
Católico”, do religiosismo, do igrejismo enraizados nos centros
espíritas. É preciso transformá-los em academias de
kardequilogistas diplomados. Oh! Irrisão!
É necessário que o visgo da insensatez desgrude da mente desses
progressistas de coisa nenhuma e recordá-los que o Espiritismo
sem Jesus pode alcançar as mais extravagantes expressões
acadêmicas, porém não passará de atividade fadada a decompor-

se, desintegrar-se, como todas as usurpações filosóficas da Terra.
Engulam ou não, Jesus Cristo é o magnífico cardápio de virtudes
para todos os espíritas. Nada se compara ao excelso amor que o
Cristo dispensa à Humanidade. Não temos parâmetros para
ajuizarmos a Sua ingente autoridade para a Terceira Revelação, até
porque a Sua transcendente culminância se perde na tenebrosa
neblina indevassável dos bilhões de anos de Seu labor.
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